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JEGYZŐKÖNYV 
AZ IDŐSÜGYI TANÁCS ÜLÉSÉRŐL 

 

IDŐPONTJA: 2014. január 28., 13.30 óra 

HELYSZÍN: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, polgármesteri tárgyaló 

JELEN VANNAK: a jelenléti ív szerint 

 

 

Huszár Gábor megnyitja az ülést, köszönti a Tanácsot. Ismerteti a napirendi pontokat.: 

 

1.) Az Idősügyi Tanács 2014. évi munkaterve. 

2.) Egyebek. 

 

Az Idősügyi Tanács a napirendet egybehangzóan elfogadja. 

 

 

1. Az Idősügyi Tanács 2014. évi munkaterve. 

 

Huszár Gábor kéri a javaslatokat a munkatervre. 

 

Komáromi Józsefné  kéri, hogy a márciusi ülésen tárgyalandó „Közterületek gondozása, a város 

egész területét átfogó stratégia kidolgozása. Tájékoztató a 2014.évben várható önkormányzati 

utak, járdák felújításáról.” előterjesztést a parkolással is egészítsék ki. A Kossuth és a Tompa M. út 

felújítását sürgeti. 

 

Huszár Gábor a Kossuth út nem az Önkormányzaté, csak ráhatásunk van. Az apátistvánfalvi út 

felújítása viszont megvalósul. 

 

Horváth József a Deák Ferenc út felújításáról kérdez. 

 

Huszár Gábor a Deák Ferenc út az Önkormányzaté, a roszz részeket meg kell csinálni rajta. 

 

Fábián Béláné kéri, hogy a közétkeztetésről készüljön egyszer év közben beszámoló. 

 

Huszár Gábor egyetért és javasolja ezzel az októberi ülés napirendjeit kiegészíteni. 

 

 

2. Egyebek 

 

Horváth József jelzi, hogy az OTP melletti zebra (a Borhotel fele) a havazás idején sosincs 

rendesen takarítva. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt elmondja, hogy a járda takarítása a tulajdonos feladata, az utca takarítása 

pedig az Önkormányzaté. 

 

Huszár Gábor ígéri, hogy figyelemmel lesznek erre. 

 

Fábián Béláné jelzi, hogy rossz minőségű a járda a Reinelt cukrászda-fodrászok előtt az Arany J. 

u. felé. Sokan használják, tanulók stb. 



 

2 

 

Dr. Dancsecs Zsolt elmondja, hogy az üzlethelyiségek előtti járdaszakasz az üzleteké. 

 

Kovács Lászlóné szemétszedés, mindig csak az egyesületük an ott és az iskolák gyerekek-

tanárok. Érdemes-e a civil szervezeteket erre? Vöröskereszt szokta szervezni. Nem volt jó a 

szervezés. Nincs koordinálása. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt elmondja, hogy a Civil Fórum vállalta fel a szervezést. 

 

Kovács Lászlóné a temetkezés lehetőségeiről kérdez. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt elmondja, hogy Szentgotthárdon csak a SZET Kft. temethet. A bevétel itt 

marad a városban. A szociális temetés és a köztemetés különbségéről tájékoztat. 

 

Kovács Lászlóné kérdezi, hogy önkormányzati bérlakásokat meg lehet-e venni? 

 

Dr. Dancsecs Zsolt tájékoztat, hogy az Önkormányzat most nem ad el bérlakást. 

 

Huszár Gábor korábban kínáltak fel, nem igazán volt erre igény, az utóbbi években pedig már 

nem ad el az Önkormányzat. 

 

Kovács Lászlóné kedvezményesen lehet-e vásárolni? 

 

Huszár Gábor szerint legfeljebb és kizárólag üzleti alapon, és nem szociális alapon lehet 

önkormányzati bérlakást vásárolni. 

 

Kovács Lászlóné az újságban korábban szerepelt a TV műsor, már nem. Lehet-e ezen változtatni? 

 

Dr. Dancsecs Zsolt korlátos a hely az újságban. A TV már nem az Önkormányzat cége, hanem 

magáncég. 

 

Fábián Béláné a fürdő és a szálloda helyzetéről kérdez. 

 

Huszár Gábor elmondja, hogy a termálpark mostantól gazdaságilag kiemelt beruházás, tájékoztat 

ennek tartalmáról.  

 

Több kérdés nem lévén, Huszár Gábor az ülést 14.43 perckor bezárja. 

 

Szentgotthárd, 2014. január 28. 

 

 

 

 

                                                                                              Huszár Gábor 

                                                                                              polgármester 


